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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 11.15  
 

Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S)  
 Anders Björk, vice ordförande (S) 
 Sara Eriksson (KD) 

  
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
          Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning 

 Eva Bergström, verksamhetschef omsorg 
 Eleonor Hedman, kommunchef 
  

Utses att justera Sara Eriksson 

  Paragrafer: 87 - 105 
Justeringens tid och plats Torsdagen den 18 november 
   
 
Underskrift ................................................................................................ 

  Aina Sjölin Ekman, sekreterare   

  
 ............................................................................................... 

  Magnus Eriksson, ordförande 

 
 ................................................................................................. 

 Sara Eriksson, justerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

BEVIS  
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala 
anslagstavla   

Sammanträdesdag 2021-11-15   

Anslaget uppsatt  2021-11-18 Anslaget tas ned 2021-12-10 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 
 

Underskrift      .................................................................................................................................. 
Aina Sjölin Ekman 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 

KS-21/01273 § 87 
 
Informationsärenden – omsorg 

 
- IVO-ärende 

- Brukarundersökning äldre 
- Bemanningsplanerare 
- Sjuktal 

- Information gällande hälso– och sjukvårdsjournaler 
 

----- 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-15  3 
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KS-21/01274 § 88 

 
Informationsärenden – utbildning 
 

- Sjukfrånvaro 
- Ekonomi – ändringar av KST och utskottsrapport 

- Kränkande behandling 
- VOC samordning 
- Arbetskläder förskola och fritids 

- Lokalutredning Förskola och Norsjöskolan 
- Samverkan för bästa skola – SBS 

- Riktlinjer OB 
 
----- 
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KS-21/01275 § 89 

 
Ekonomisk rapport 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström och Camilla Hedlund . 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med oktober 2021 
för verksamhetsområdena omsorg respektive utbildning. 

 
Beslutsunderlag 

Rapport, bilaga. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 
 

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/01161 § 90 

 
Överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets 

kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström 

 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 
mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan 
Region Västerbotten och länets kommuner om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.  
 

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 och tillämpades i Västerbotten från 
och med den 3 april 2018. Ett nytt arbetssätt att hantera betalningsansvar i 

Västerbotten har tagits fram på uppdrag av Länssamverkansgruppen. 
Målbilden för utskrivningsprocessen är att stärka den enskildes rätt till trygg 
och effektiv utskrivning, att arbetet ska vara tillitsskapande och utgå från 

den enskildes behov och förutsättningar. Den enskilde ska med 
behovsanpassade insatser få möjlighet att leva självständigt under trygga 
förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin 

integritet. Länssamverkansgruppen rekommenderar Samråd vård och 
omsorg att besluta att ny betalningsansvarsmodell ska tillämpas i 

Västerbotten.  
 
Utifrån förändrad betalningsansvarsmodell har ett reviderat förslag av 

politisk överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård tagits fram. Detaljfrågor kring ansvarsfördelning mellan parterna 
samt definitioner av termer och begrepp i utskrivningsprocessen hänvisas 
till länsrutinen. Termer och begrepp utgår från gällande lagstiftning och 

Socialstyrelsens termbank.  
 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 
2021 att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten 
och socialnämnderna i länets 15 kommuner i Västerbotten besluta:  

 
- att nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket 

innebär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla 
patienter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och 
sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar.  

- att den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård gäller.  
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 Forts. § 90 

 
- att den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare 
överenskommelsen mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017).  

- att den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 
januari 2022.  
 

Återkoppling av fattat beslut ska skickas senast 2021-12-16 
 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse (bilaga) 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ett nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket 
innebär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla 
patienter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och 
sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar.  

• Den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård gäller.  

• Den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare 
överenskommelsen mellan Västerbottens läns landsting och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017).  

• Den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 
januari 2022.  

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollet skickas till 

britta.edstrom@regionvasterbotten.se  
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KS-21/01228 § 91 

 
Information gällande hälso- och sjukvårdsjournaler 
 

Bakgrund  
Beredande tjänsteperson: Carin Östlund 

 
Inför byte av verksamhetssystem skrevs hälso- och sjukvårdjournaler ut på 
papper från det gamla verksamhetssystemet, Magna Cura, eftersom det inte 

gick spara det digitalt. 
 

Inspektionen för vård och omsorg har begärt ut 57 hälso- och 
sjukvårdsjournaler för tiden 190101–210630. Det är personens hälso- och 

sjukvårdsjournal, sjuksköterskeanteckningar, inklusive fullständig vårdplan för 

patientens/brukarens hälsotillstånd (vård- och omsorgsplan som beskriver 
hälso- och sjukvård för en enskild patient/brukare). 

 

Det upptäcktes i insamlandet av dessa journaler att fyra av de begärda 
journalernas sjuksköterskedokumentation inte går att finna från 
dokumentation i Magna Cura. Troligen har det inte blivit utskrivet. Två av 

dessa journaler är journaler som ska bevaras. Beredande tjänsteperson 
kommer att utreda händelsen och anmäla detta som Lex Maria, enligt 

delegation. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Innan årets slut. 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 
 
----- 
 

 
 

 
 
 

 
Protokollet skickas till 

Eva Bergström 
Carin Östlund 
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KS-21/01153 § 92 

 
Lisa Lundmarkfonden 2022 
 

Bakgrund  
Kommunen erhöll genom arv, medel som samlades i en fond. En gång per 

år får verksamheterna ansöka om medel till olika ändamål för att öka 
livskvalitén inom äldreomsorgen. 
 

Under tidigare år har inte medel beviljats till möbler inomhus och 
reparationer utan till olika aktiviteter, media, utemöbler som kan medverka 

till en högre livskvalité. 
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Medel att använda under 2022 
 

Beslutsunderlag 

Sammanställning ansökningar (bilaga). 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Fördelning ur Lisa Lundmarksfonden 2022 godkänns. 

• Medel som inte förbrukats återgår till fonden. 
 

----- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
Eva Bergström 
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KS-21/01151 § 93 

 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), kvartal 3 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteman är verksamhetschef Eva Bergström. Kommunerna har 
skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in 

gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapportering görs till inspektionen för vård och omsorg (IVO) på 
individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad 

form. 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2021 kvartal 3 
fanns det ett LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader.  
 

LSS – Kontaktperson, resursbrist, en person. 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslut 

• Rapporten godkänns. 

 

----- 
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KS-21/01227 § 94 

 
Ändring av attestant för kst 7170, daglig verksamhet 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Eva Bergström 

 
Omsorgen gör en organisatorisk förändring för att jämna ut antalet 
underställda medarbetare per chef. Daglig verksamhet har tidigare legat 

under chef LSS gruppboenden, korttidsboende och HVB (Ingemar Nilsson) 
och ligger nu under chef för personlig assistans Emma Långström. Det 

innebär att även attestant och ersättare för verksamheten behöver ändras. 
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Från beslutsdatum och tills vidare. 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Till beslutsattenstant för kst 7170, Daglig verksamhet, utses enhetschef 
personlig assistans Emma Långström och till ersättare utses enhetschef 
LSS Ingemar Nilsson.  

 

----- 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Protokollet skickas till 

Emma Långström 

Ingemar Nilsson 
Eva Bergström  
Aina Sjölin Ekman 
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KS-21/00287 § 95 

 
Motion – Inför LOU för serviceinsatser 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström 

 
En motion har inkommit från Kristdemokraterna där de föreslår att en 
modell tas fram för hur LOU för serviceinsatser kan införas på kommunens 

vård – och omsorgsenhet. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-12 att återremittera motionen till 
verksamheten för att svaret inte uppfyller intentioner när det gäller 
hemtjänsten. 

 
Beslutsunderlag 

Motion 2021-02-24, bilaga 
Yttrande, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-09-27 § 76 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 213 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen avslås. 
 
----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kristdemokraterna 

Hanna Lundström 
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KS-21/01089 § 96 

 
Likabehandlingsplan del 1 och del 2 
 

Bakgrund  
Del 1: utvärderas en gång per år. De justeringar som gjorts i planen är bland 

annat att vi nu använder oss av ett digitalt verktyg när händelser ska 
registreras. Sen har vi försökt skriva om så att texten är tydligare och 
enklare att förstå och sett till att länkarna i planen fungerar. Vi har även 

förändrat texten i akuta situationer så att det anpassats till det digitala 
verktyg vi använder i samband med att vi registrerar en händelse. 

 
Del 2: Den delen använder verksamheten när de sätter upp mål de ska arbeta 
med under kommande läsår utifrån diskrimineringsgrunderna. Delen är 

anpassad utifrån del ett men innehåller frågeställningar och förklaringar hur 
verksamheten ska arbeta systematiskt inom området. 

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Börjar gälla från och med 2021-11-01 

 
Beslutsunderlag 

Likabehandlingsplan (bilaga) 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Likabehandlingsplan del 1 och 2 godkänns.  
 

----- 
 

 
 
 

 
 
 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Pernilla Lindberg 
Anette Lidén 
Elisabet Forsberg 

Maria Eriksson 
Sofi Fransson 
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KS-21/01207 § 97 

 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Sofi Fransson 

 
Revidering av Riktlinjer pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger. 
 

Revideringen består av justeringar i texten och ett tillägg med denna text: 
Barnets sammanlagda tid i utbildningsverksamhet (förskola, fritidshem, 

grundskola samt pedagogisk omsorg) kan totalt tillsammans med OB-
placeringen ej överstiga ett snitt på 70/h vecka.  
 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer, bilaga. 

   
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Revidering av riktlinje för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och 
helger antas. 

 

----- 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 
Sofi Fransson 
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KS-21/00977 § 98 

 
Finansiering av Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se 
 

Bakgrund  
Primärkommunala beredningen rekommenderar kommunerna i 

Västerbottens län att fatta beslut enligt nedanstående förslag till beslut 
gällande finansiering av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se.  
 

Norsjö kommun och alla kommuner i Västerbotten har varit med i Vård och 
omsorgscollege från start 2009.  

Nu ansöker Regionen återigen om att få certifiera VOC ytterligare 5 år med 
Norsjö inkluderat både som utbildningsanordnare och arbetsgivare. I 
Skellefteå/Norsjö lokala styrgrupp sitter representanter för arbetsgivarna 

inom vård och omsorg, utbildningsanordnare inom vård och omsorg samt 
fackliga representanter.  

 
VOC är en certifierad samverkan för arbetslivet och skolan att tillsammans 
jobba för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Jobba med att öka 

attraktionen för både yrke och utbildning. Kvalitetssäkra utbildningen både 
på skolan och den arbetsplatsförlagda delen = handledarutbildning och 

träffar för handledare enligt riktlinjer som finns inom VOC. Inom ramen för 
VOC har man även utbildat språkombud i verksamheterna för att bli bättre 
på språkutvecklande arbetssätt samt genomfört gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser. Genom åren har Skellefteå och Norsjö haft 
ett bra utbyte av tjänster och samarbete. Tillsammans i VOC har man nu 

projektet för digitaliserad praktiksamordning vilket ytterligare bidrar till 
kvalitetssäkring av den delen i utbildningen. Digitaliserad 
praktiksamordning är en del av VOC samarbetet.  

 
För att kunna driva Vård- och omsorgscollege på regional nivå behövs en 

samordnare, fram till nu har det varit 50%. För att kunna drifta 
praktikplatsen.se behövs en regional administratör, nu 50%.  
 

Kommunerna i Västerbotten har betalat utifrån antal invånare och på så sätt 
fördelat kostnaderna mellan varandra och Region Västerbotten.  

 

Ekonomi 

9500 kr för 2021 

   
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022-2026 
 

Beslutsunderlag 

Missiv finansering VOC Västerbotten, bilaga 
VOC finansiering, bilaga 

Primärkommunala beredningens protokoll 2021-09-09, bilaga 
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 Forts. § 98 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se 
inkluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län. 

 
----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Eva Bergström  
Susanne Lidén  
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KS-21/01276 § 99 

 
Beslutsattestant och ersättare för P2152 Samverkan för bästa 
skola 

 

Bakgrund  

Norsjö kommun har utsetts att medverka i projektet Samverkan för bästa 
skola. Deltagande verksamheter är Förskola, Fritidshem, Grundskola med F-
klass samt huvudman.  

 
Ekonomi  

Baserat på nulägesanalys kommer åtgärder att sättas in. Norsjö kommun har 
möjlighet att erhålla medel för de olika åtgärderna. Nulägesanalysen 
genomförs under höstterminen 2021 samt vårterminen 2022 och för den 

insatsen erhålls 200 000 kr. 
 

Tid 
2021-08-01—2024-12-01 

 

Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 

• Till attestant utse Camilla Hedlund med Anette Lidén som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 500 
 

----- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
Camilla Hedlund 
Anette Lidén 

Beatrice Bergqvist 
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KS-21/01277 § 100 

 
Ändring av beslutsattestant och ersättare för KST 6036 

 

Bakgrund  
Förändring på kostnadsställe 6036 föranleder förändring av beslutsattestant. 

Idag är strateg Beatrice Bergqvist beslutattestant men kostnadsstället är 
endast kopplat mot fritidshemmet, vilket medför att ändring av attestant och 
ersättare behövs 

 
Samtidigt döps kostnadsstället om till Gemensamt Fritidshem. Ändringen 

gäller från och med 2022-01-01. 
 

Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 

• Till attestant utse Maria Eriksson med Sofi Fransson som ersättare. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 

Maria Eriksson 
Sofi Fransson 
Beatrice Bergqvist 

Aina Sjölin Ekman 
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KS-21/6117 § 101 

 
Registrering av nytt kostnadsställe 6117, Särskilt stöd förskolan 

 

Bakgrund  

Förändring i detaljbudgeteringen för särskilt stöd inom utbildning föranleder 

registrering av nya kostnadsställen med tillhörande beslutsattestant.  
 

Utbildnings – och omsorgsutskottets beslut 

• Registrera kostnadsstället 6117 Särskilt stöd förskola 

• Till attestant utse Maria Eriksson med Sofi Fransson som ersättare. 
 

----- 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
Maria Eriksson 

Sofi Fransson 
Beatrice Bergqvist 
Aina Sjölin Ekman 
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KS-21/01279 § 102 

 
Registrering av nytt kostnadsställe 6023, Kurator 

 

Bakgrund  

Förändring i detaljbudgeteringen för elevhälsan föranleder registrering av 

nya kostnadsställen med tillhörande beslutsattestant.  
 

Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 

• Registrera kostnadsstället 6023 Kurator 

• Till attestant utse Anette Lidén med Pernilla Lindberg som ersättare. 
 

----- 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 

Anette Lidén 
Pernilla Lindberg 

Beatrice Bergqvist 
Aina Sjölin Ekman 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-15  20 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/01280 § 103 

 
Registrering av nytt kostnadsställe 6024, Specialundervisning 

 

Bakgrund  

Förändring i detaljbudgeteringen för elevhälsan föranleder registrering av 

nya kostnadsställen med tillhörande beslutsattestant.  
 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut 

• Registrera kostnadsstället 6024 Specialundervisning 

• Till attestant utse Anette Lidén med Pernilla Lindberg som ersättare. 
 
----- 

 
 
Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
Anette Lidén 

Pernilla Lindberg 
Beatrice Bergqvist 
Aina Sjölin Ekman 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-15  21 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/01281 § 104 

 
Registrering av nytt kostnadsställe 6025 SYV 

 

Bakgrund  

Förändring i detaljbudgeteringen för elevhälsan föranleder registrering av 

nya kostnadsställen med tillhörande beslutsattestant.  
 

Utbildnings – och omsorgsutskottet beslut 

• Registrera kostnadsstället 6025 SYV 

• Till attestant utse Susanne Lidén med Pernilla Lindberg som ersättare. 
 

----- 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
Susanne Lidén 

Pernilla Lindberg 
Beatrice Bergqvist 
 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL  
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-11-15  22 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/01191 § 105 

 
Detaljbudget 2022 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2021-10-25 årsbudget 2022 jämte plan 
2023-2024. Nettobudgetanslag för kommunstyrelsens fastställdes till 

292 107 tkr. Kommunstyrelsens verksamhetsområden fick i uppdrag att 
fördela anslaget till verksamhetsområdena inom kommunstyrelsen samt ta 

fram detaljbudget för 2022.  
 
För budgetåret 2022 föreslås att kommunstyrelsens anslag fördelas enligt 

nedan. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 
Beslutsunderlag 

Detaljbudget 2022, aktbilaga 
 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 

----- 
 
 

 
 

Protokollet skickas till 

Ekonomichef 
 

 

Kommunstyrelse 292 107 tkr 

varav KS politisk verksamhet 3 673 tkr 

 Kommunförvaltning 288 434 tkr 

    

Kommunstyrelse 292 107 tkr 

 

Kommunledningskontor, inkl. KS politisk 
verksamhet 20 825 tkr 

 Kommunal utveckling 34 298 tkr 

 Omsorg 120 847 tkr 

 Utbildning 116 137 tkr 


